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Vi rág gal kö szön töt ték 
a Csepregi Bor höl gye ket

A Csepregi Hegy köz ség borosgazdái már ci -
us 6-án nõ na pi kö szön tõ re hív ták a Csepregi
Bor höl gye ket. Sok éves ha gyo mány ez már a vá -
ros ban. En nek az ös  sze jö ve tel nek a Pe tõ fi Sán -
dor Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár adott he -
lyet. Megint egy jó al ka lom ar ra, hogy a min -
den nap ok ból egy ki csit ki zök ken jünk, ta lál koz -
zunk, be szél jünk az el kö vet ke zen dõ fel ada tok -
ról. A mû sor ban a gaz dák szép gon do la to kat,
idé ze te ket ol vas tak fel a Höl gyek rõl, ez zel kö -
szön ve meg mun ká ju kat. Igaz itt is a mon dás:

„Min den si ke res fér fi mö gött egy nõ áll.” Majd
át ad ták a vi rá go kat. A fi nom fa la tok fo gyasz tá -
sa és a bo rok kós tol ga tá sa köz ben a be szél ge -
té sé volt a fõ sze rep. A han gu la tot a jó ze ne csak
to vább fo koz ta. Vol tak, akik tánc ra is per dül tek.
Kö szön jük a „bo ros fi úk nak” ezt a szép es tét.

„A nõ szép sé gét a sze mé ben ta lá lod, mert
a szem be já rat a szív hez, ahol a sze re tet la ko -
zik.” /Audrey Hepburn/

Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg

Helyi értékleltár
Nagygeresden
Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta az idei

köz meg hall ga tás ke re tén be lül szer vez te a Leader
He lyi Ér ték lel tár pro jekt el sõ fó ru mát. A hall ga tó -
ság el sõ kéz bõl, az Ökoszféra Kft. ügy ve ze tõ jé tõl,
Bozzay Ba lázs úr tól ér te sül he tett a mun ka terv vel
kap cso la tos fel ada tok ról. A ter ve zet cél ja a he lyi
ér té kek vé del me és a ké sõb bi Leader-pályázatok
kri té ri um rend sze ré nek meg ala po zá sa.

Fon tos, hogy a te le pü lés va la men  nyi ér té ke
lel tár ba ke rül jön, ezért a fó ru mon ki osz tott kér dõ -
ívek ki töl té sé vel a la kos ság is hoz zá já rul ha tott az
ös  sze ál lí tás hoz. A kér dõ íven ja vas la tot te het tünk
a te le pü lé sen ta lál ha tó, szá munk ra ér té kes épü -
le tek re, ter mé sze ti ér té kek re. A kul tu rá lis, nép raj -
zi vagy kö zös sé gi ér té ket kö zép pont ba he lye zõ
prog ram ja in kat, ün ne pe in ket, sport ren dez vé -
nye in ket is ajánl hat tuk. A fa lu ban élõ mes ter em -
be rek, gaz dál ko dók, vál lal ko zók ál tal elõ ál lí tott
ér té kes ter mé kek re, va la mint a gaszt ro nó mi ai
spe ci a li tá sok ra is ki tért a kér dõ ív. A vá la szok és
az öt le tek ös  szeg zé se után ke rül sor a lel tár vég -
sõ ös  sze ál lí tá sá ra, amely a ké sõb bi ek ben fa lunk
fej lõ dé sét szol gál ja. A fó ru mot kö ve tõ en pol gár -

mes ter úr be szá molt a ta va lyi év te vé keny sé ge i -
 rõl, és is mer tet te az idei év ter ve it. Az ér dek lõ dõk
be szá mo lót hall hat tak a Ma gyar Fa lu prog ram
nyer tes pá lyá za ta i ról és a to váb bi ak ban be -
nyúj tan dó pá lya mun kák ról. Fel vá zo lás ra ke rült a
ren dez vény nap tár, amit saj nos a je len kö rül mé -
nyek kö zött (a jár vány mi att) nem tu dunk ma ra -
dék ta la nul meg va ló sí ta ni. A hi va ta los részt kö ve -

tõ en a te le pü lé sen élõ höl gyek kö szön té se kö -
vet ke zett. Pol gár mes ter úr ün ne pi be szé dé ben
meg je len tek gyer mek ko ri em lé kei, ami kor még
az osz tály tár sak nak és a ta ní tó né nik nek pi ci, il -
la tos hó vi rág csok ro kat nyúj tot tak át a nõ nap al -
kal má ból. A hó vi rág az évek so rán sok he lyen ki -
pusz tult, sze dé se til tó lis tá ra ke rült, de a höl gyek -
rõl va ló meg em lé ke zés nem me rült fe le dés be.
Az idei év ben is egy cse re pes vi rág gal, tor tá val,
pezs gõ vel aján dé koz ták meg a kép vi se lõ-tes tü -
let fér fi tag jai a je len lé võ lá nyo kat, asszo nyo kat.
A ren dez vény vé gén a Jákfai Szín ját szók vi dám
je le ne tek kel, kö zös nó tá zás sal szó ra koz tat ták az
ün ne pel te ket. 

Né meth Lajosné

Kozina Sán dor köz sé günk ben,
Sá gon szü le tett 1808. már ci us 13-
án. Édes ap ja a Fes te tics csa lád in -
té zõ je volt. 

Kozina Sán dor mi ni a tûr- és arc -
kép fes tõ böl csé szet tu do má nyi ta nul -
má nyok után Pes ten, Bécs ben, Pá -
rizs ban és Itá li á ban ta nul fes te ni töb -
bek kö zött Pesky Jó zsef tõl, Krafft Pé -
ter tõl. 1829-ben Itá li á ba megy, az
1830-as évek kö ze pén Pes ten arc -
kép fes tõ. 1837-ben meg is mer ke dik
Sze me re Ber ta lan nal (aki rõl tud juk,
hogy a Bat thyá ny -kor mány bel -
ügy mi nisz te re volt), s ki vel ba rát sá -
got köt, és csa lád já nak fes tõ je lesz.
1841-ben Orosz or szág ban, ké sõbb
Pá rizs ban, Lon don ban és Bu dán
mû kö dik. 1849 után a Sop ron me -
gyei Pu lya ál lan dó tar tóz ko dá si he -
lye, de on nan is két na gyobb uta -
zást tesz Fran cia or szág ba, va la mint
ha zán kat kép vi se li az 1851-es lon -
do ni vi lág ki ál lí tá son.

Szá mos fi nom ki dol go zá sú mi ni -
a tûr arc ké pet fes tett felsõ- ma gyar -
or szági pol gá ri és ne me si meg ren -

de lõk, töb bek kö zött Szemere Ber -
ta lan ré szé re. 1873. szep tem ber 6-
án halt meg Felsõpulyán. Arc ké pei
sze re pel nek a Ma gyar Nem ze ti Ga -
lé ri á ban és a Ma gyar Nem ze ti Mú -
ze um tör té ne ti kép csar no ká ban.

Gon dol junk rá tisz te let tel, va la -
mint ha ép pen Bu da pes ten já runk,
és tu dunk rá idõt sza kí ta ni, néz zük
meg a ké pe it az em lí tett he lye ken,
és érez zük egy ki csit ma gun ké nak
is azo kat a ké pe ket.

Galavics Ad ri enn

2008 óta ün ne pel jük Simaság
hí res szü löt tét, Kozina Sán dor fes tõ mû vészt
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Tervezett következõ megjelenés: 
2020. május 6.

Most kell...Közmeghallgatással 
egybekötött nõnapi köszöntõ Sajtoskálon

Sajtoskál 2020-ban sem sza kí -
tott az zal a ha gyo mán  nyal, hogy a
köz meg hall ga tás sal egyi de jû leg
kö szön ti a köz ség nõi la kó it. Már ci -
us 6-án pén te ken Haller Im re kö -
szön tõ jé vel vet te kez de tét a ren -
dez vény. 

A kép vi se lõ-tes tü let min den tag -
ja je len volt, így a gyû lés ha tá ro zat -
ké pes nek mi nõ sült. Mi u tán a pol -
gár mes ter úr kö szön tött min den kit,
fel so rol ta a 4 na pi ren di pon tot,
mely kö zül az el sõ ben Sajtoskál
Köz sé gi Ön kor mány zat 2019. évi
mun ká ját fog lal ta ös  sze. Az Ön kor -
mány zat idén is ma ra dék ta la nul
tel je sí tet te fel ada ta it. A pol gár mes -
ter úr meg em lí tet te az elõ zõ év ren -
dez vé nye it is: far san got, anyák
nap ját, nyug dí jasna pot, ját szó há -
zat, fa lu na pot, hor gász ver se nye ket,
fa lu ki rán du lást, Mi ku lás-ün nep sé -
get és az ad ven ti mû so ro kat. 

Má so dik na pi ren di pont ban is -
mer tet te az idei év költ ség ve tés ét.
Itt szó ba ke rül tek az elõ zõ évi be vé -
te lek és ki adá sok, ál la mi tá mo ga tá -
sok, a he lyi adók ból be folyt ös  sze -
gek, a szám lák után já ró ka mat be -
vé te lek és a me zõ gaz da sá gi föld -
bér le tek bõl szár ma zó be vé te lek. Ez -
után szó ba ke rül tek az idei év ter ve -

zett ki adá sai is. A pénz ügyi be szá -
mo lót a har ma dik na pi ren di pont
kö vet te, az az a köz ség kör nye zet vé -
del mi hely ze te. Itt a hul la dék el szál -
lí tás ról, a köz utak tisz tán tar tá sá ról,
va la mint a tûz gyúj tás sza bá lya i ról
tá jé ko zód hat tunk. A szenny víz el ve -
ze tés sel kap cso la tos prob lé mák
meg ol dá sa még fo lya mat ban van,
an nak el le né re, hogy a kép vi se lõ-
tes tü let fo lya ma to san pró bál ja
meg ol da ni pá lyá za tok igény be vé -
te lé vel. Ezt kö vet te a pol gár mes ter
kö szö net nyil vá ní tá sa a kép vi se lõ-
tes tü let, az ön kor mány za ti dol go -
zók, a gye re kek, a kó rus ta gok, va la -
mint a tár sa dal mi mun ká ban részt
ve võk fe lé. 

A köz meg hall ga tás zá rá sa ként
a je len lé võk meg néz ték a 2019. év
ese mé nye i rõl ké szült vi de ót. A nosz -
tal gi á zás után kö vet ke zett az ese -
mény ne gye dik na pi ren di pont ja, a
nõ na pi kö szön tõ. Haller Im re pol -
gár mes ter úr ked ves sza vak kal kö -
szön töt te a la kos ság nõi tag ja it.
Hor váth Erik pe dig egy vers sel ked -
ves ke dett a höl gyek nek. Ez után a
kép vi se lõ-tes tü let fér fi tag jai egy-
egy sü te mén  nyel és vi rág gal aján -
dé koz ták meg a höl gye ket. 

Ko vács Vi vi en

Kedves Olvasóink! A járványügyi helyzetre való tekintettel újságunk e hónapban csak 8 oldalon jelenik meg, a megszokott 16 oldal
helyett. Nehéz döntést kellett meghoznunk, amely minden olvasónkat érinti. Úgy gondoljuk, a jelenlegi helyzetben a májusi számunkat már nem
fogjuk tudni nyomtatott formában elérhetõvé tenni. Az online platformokon azonban elérhetõek leszünk, és ebben az eseményekben szegény
idõszakban is próbálunk értéket közvetíteni mindazok számára, akik erre igényt tartank. Kérjük Önöket ezúton is, maradjanak otthon,
olvassanak Répcevidéket! Vigyázzanak Önmagukra és egymásra! Répcevidék

Ami kor fel kér tek a be kö szön tõ meg írá sá ra, egy
pil la na tig sem kel lett gon dol kod nom azon, hogy mi -
lyen té mát is vá las  szak. Az élet ír ja a for ga tó köny vet. Óha tat la nul be kú szott
min den nap ja ink ba, a gon do la ta ink ba a ko ro na ví rus. Mond hat nánk, hogy
már a víz csap ból is ez fo lyik. Nem gyõz zük sze lek tál ni a re ánk zú dí tott in for -
má ci ók ha dát. Ér tet len ked ve, hi tet len ked ve, ta nács ta la nul ál lunk a mé di -
á ban el hang zott in for má ci ók hal la tán, a hely zet min den órás vál to zá sa i tól
ter hel ve, s érez ve azt, hogy ezt va ló ban nem le het fél váll ról ven ni. Több nyi -
re sza bály kö ve tõ ma ga tar tást ta nú sí tunk, de per sze ott van a má sik vég let
is, akik nem akar ják el hin ni, hogy ve szély ben van nak. Ha az egész sé ges fi -
a talt el is ke rü li a ví rus, a ve le érint ke zõ idõ seb bek re már ko moly ve szélyt
je lent het. Ne fe led kez zünk meg idõs hoz zá tar to zó ink ról! Véd jük õket a sa -
ját, fe le lõs ség tel jes hoz zá ál lá sunk kal, hi szen szük sé günk van rá juk! És ter -
mé sze te sen szük sé ges len ne az is, hogy õk is meg ért sék a hely zet ko moly -
sá gát, és va ló ban ne moz dul ja nak ki ott hon ról, csak és ki zá ró lag in do kolt
eset ben. A gye re kek ott ho ni ta nu lás ra let tek „ítél ve”. Per sze örül nek a hir te -
len jött sza bad ság nak, de ha jól meg gon dol juk, ez nem az. Az is ko lák vi -
szony lag gyor san re a gál tak a ki ala kult hely zet re, és el kez dõ dött az online
ok ta tás. A szü lõk egy ré sze szin tén ott hon ról dol go zik, vagy kény szer pi he nõt
tart. Hir te len – ha nem is kel le mes ok ból – töb bet le het együtt a csa lád.
Öröm az üröm ben. Fon tos, hogy ezt az „aján dék ba” ka pott idõt hasz no san
tölt sük el. Akár hi ány pót ló is le het, hi szen sok min dent ha lo ga tunk, mond -
ván, hogy majd… hát most tes sék ne ki lát ni!  El vé gez ni az ott ho ni, el ma radt
mun ká kat, vagy el ol vas ni egy köny vet, kö zö sen meg néz ni egy fil met –
amit már rég óta ter vez tünk –, ke rül je nek elõ a tár sas já ték ok, le gyen együtt
a csa lád! Az ilyen hely ze tek ben erõ söd het nek a kap cso la tok, és nem csak
csa lá don be lül. Most mu tat ko zik meg iga zán, hogy ki re szá mít ha tunk, elõ -
tér be ke rül az egy más ra utalt ság kap csán az ön zet len ség, az em pá tia.
Fon tos op ti mis tá nak ma rad ni a ne héz idõ szak ok ban is, de ter mé sze te sen
nem el ba ga tel li zál va azo kat. Fi gyel jünk egy más ra, nyújt sunk se gít sé get a
rá szo ru lók nak! És ha mind ezt a meg szer zett ta pasz ta la tot – mely a hely zet
po zi tív ho za dé ka – jól tud juk ka ma toz tat ni a jár vány el múl tá val is, ak kor ta -
lán oka volt en nek az egész nek. Bí zom ben ne, hogy ma gunk ba néz ve –
ha nem is min den ki ben – meg szó lalt egy csen gõ, amely tu da tos ság ra,
mér ték le tes ség re szó lít ben nün ket. Vi gyáz zunk ma gunk ra és egy más ra! 

NPK
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Év ele ji ren dez vé nyek

Min den te le pü lés éle té ben fon tos sze re pet
ját sza nak az egye sü le tek, ci vil kö zös sé gek.
Szakonyban év ti ze dek óta csak a tûz ol tók mû -
köd nek fo lya ma to san, ak tí van. Õk ver se nye -
ken kép vi se lik Szakonyt. 

Az idei év ben el in dult egy új kez de mé nye -
zés, mely meg szó lí tot ta a he lyi e ket. Ala ku ló -
ban egy csa pat, akik nagy lel ke se dés sel sze -
ret né nek te vé keny ked ni a fa lu ért. Már az elõ -
zõ év ad ven ti idõ sza ká ban is so kan és so kat
tet tek azért, hogy gyer tyák gyúl has sa nak az
ad ven ti ko szo rú kon. 

Az év el sõ kö zös prog ram ja a feb ru á ri csa -
lá di far sang volt, mely re ki csi ket és na gyo kat
egy aránt vár ták a szer ve zõk. Az InciFinci Gyer -
mek fog lal koz ta tó el hoz ta a cir kusz va rázs la tos

vi lá gát.  A ze nét, a meg hí vott pro duk ci ót a fi a -
ta lok egye sü le te, a SZIK-lak biz to sí tot ta. Az ap -
ró sá gok mel lett a bát rabb szü lõk is jel mez be
búj tak. A te rí tett asz ta lok ra az ott hon ról ho zott fi -
nom sá gok ke rü le tek. Iga zi ön fe ledt dél utánt
tölt het tek együtt a meg je len tek.

Feb ru ár 26-án tá jé koz ta tó ala ku ló ülés re
hív ták a lel kes szakonyiakat. Hor váth Edi na
jegy zõ nõ in for mál ta a meg je len te ket az
egye sü let ala ku lá sá nak jo gi hát te ré rõl, a
pénz for rás ok le he tõ sé ge i rõl Az ös  sze gyûl tek
meg egyez tek ab ban, hogy az egye sü let fõ
te vé keny sé gi kö rét a fa lu szé pí tés, ha gyo -
mány õr zés te szi ki. A hi va ta los meg ala ku lás,
az egye sü let be jegy zé se fo lya mat ban van.

Már ci us ban újabb mun ká la tok ra gyûl tek
össze a szor gos ke zek. Hús vé ti de ko rá ci ók ké szül -
tek, me lyek több he lyen is dí szí ti a te le pü lést.

Saj nos az el telt he tek alatt na gyot vál to zott
a vi lág. Min den ki szá má ra leg fon to sabb sze -
ret te ik egész sé ge, biz ton sá ga. Ugyan ak kor
fel ér té ke lõd nek a ba rá ti, kö zös sé gi kap cso la -
tok is. Új ból be bi zo nyo sod hat min den ki szá -
má ra, hogy jó kö zös ség hez tar toz ni, jó együtt
len ni, s majd a sze mé lyes ta lál ko zás kor ön fe -
led ten örül ni egy más nak.                       Ada

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony
A csepregi is ko lá ban igen tisz te let re mél -

tó mó don már rég óta min den év ben meg ün -
nep lik a név adó, a hely ség je les szü löt te szü -
le tés nap ját. Az is ko lá ban sok részt ve võ vel
ren de zett meg em lé ke zést im már ne gye dik
al ka lom mal egy szû kebb kö rû mécsesgyújtás
zár ta a he lyi te me tõ ben. Er rõl az ese mény rõl
kér de zem a Bu da pest rõl ide lá to ga tó nép -
rajz ku ta tót, Ba logh Jánosné dr. Hor váth Te ré -
zi át, dr. Csepregi Hor váth Já nos nak azt az

uno ká ját, aki nagy ap ja em lé ké nek ápo lá sa
mel lett év ti ze dek óta rend sze re sen más kul -
tu rá lis szol gá la to kat is tesz Csepregnek.

– Mi a je len tõ sé ge en nek a sír nak, ame -
lyen mé csest gyúj tot tunk?

Je len tõ sé ge ket tõs.
Egy részt az, hogy itt nyug szik a Csepregben

a Csói elõ név vel meg kü lön böz te tett Hor váth Já -
nos és fe le sé ge, Ragasits Ro zá lia, akik de rék
em bert ne vel tek Já nos fi úk ból, aki ké sõbb jo gi
dok to rá tust, ne mes sé get és hi va ta lo san
Csepregi elõ ne vet nyert.

Más részt azért is ke gye le ti hely ez a sír, mert
a név adó ap ja, Csói Hor váth Já nos 1848-as
hon véd volt. Sír kö vén már vány táb la is hir de ti
már ezt.

– Ki ket hív nak meg er re a szûk kö rû
meg em lé ke zés re?

Az is ko lá ból a ve ze tõ sé gen kí vül a di ák ön -
kor mány zat kép vi se lõi is hi va ta lo sak. Meg hív ják
a vá ros és a kör nye zõ te le pü lé sek ve ze tõ it, a
hor vát nem ze ti sé gi ön kor mány zat el nö két, né -
hány he lyi in téz mény, szer ve zet, mint a Te rü le ti
Gon do zá si Köz pont vagy a ha gyo mány ápo ló
Far kas Sán dor Egy let kép vi se lõ it. Szá mí ta nak ter -
mé sze te sen az itt nyug vó há zas pár csepregi és

bu da pes ti le szár ma zott ja i ra is. Bu -
da pest rõl idén elõ ször jött el a
név adó egyik déd uno ká ja is,
Csepregi Hor váth Kris tóf szá mí tó -
gé pes szoft ver mér nök.

– Mi ért nem a név adó sír ján
gyúj ta nak mé csest éven te?

Azért, mert az õ sír ja messze
van, Bu da pes ten a Nem ze ti Sír -
kert ben (ré geb bi ne vén Ke re pe si
úti te me tõ ben). Vé dett sír. De volt
rá eset, hogy bu da pes ti ki rán du -
lás so rán meg lá to gat ták
csepregiek azt a sírt is. Bi zo nyí ték
ez a ko szo rú ra va ló fe hér sza lag,
amit egy szer ott ta lál tam a sír ról

le nyírt bo ros tyán kö zött. Arany be tûk kel ez áll a
sza lag egyik fe lén: Tisz te let tel em lé ke zünk, és ez
a má si kon: Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos
Is ko la. Most a csepregi sír nál je lent ke zett az a ta -
nár nõ, aki két osz tályt is el vitt Dr. Csepregi Hor -
váth Já nos bu da pes ti sír já hoz.

Kö szö nöm a csepregieknek, hogy ke gye let -
tel õr zik nagy apám em lé két!

Az én csepregi csa lá dom is egyenesági le -
szár ma zott ja Hor váth Já nos nak és Ragasits Ro zá li -
á nak, ol dal ági ro ko na az is ko la név adó já nak,
ezért a ma gam ne vé ben is kö szö ne tet mon dok a
Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ve ze tõ sé gé nek, ami ért
éven te meg ün nep li név adó ja szü le tés nap ját.

Horváthné Pa dos Te réz

Csepregen idén is rendeztek
mécsesgyújtást az iskola névadója szüleinek sírjánál
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Va dász bál 2020
Jó kedv, tánc, tom bo la

A Répcevölgye Va dász tár sa ság 2020.
feb ru ár 15-én tar tot ta far san gi bál ját a nép -
sze rû bü ki Für dõ Ét te rem ben.

Az ét te rem be já ra tá nál a va dász tár sa -
ság ve ze tõi kö szön töt ték az ér ke zõ ket. A Va -
dász him nusz el hang zá sa után a bált Ki rály
La jos, a Va dász tár sa ság el nö ke nyi tot ta
meg. Meg kö szön te a mun kát, és hang sú -
lyoz ta, hogy ered mé nyes évet zár tak, és ag -
go dal mát fe jez te ki a kö zel gõ jár vány ve -
szély mi att. Meg em lé kez tek az el hunyt va -
dász tár sak ról is. Gagyi Ist ván, a Vas Me gyei
Va dász ka ma ra el nö ke és fe le sé ge is meg -
tisz tel te a ren dez vényt.

Ki rály La jos el nök urat pezs gõs koc cin tás sal
és egy fest mén  nyel kö szön töt ték 70. szü le tés -
nap ja al kal má ból. To váb bi jó erõt, egész sé get
kí ván tak Ne ki. Dumovits Ist ván plé bá nos úr asz -
ta li ál dást mon dott a va cso ra elõtt. Több száz
em ber nek te rí tet tek. A fi no mabb nál fi no mabb
étel kü lön le ges sé gek rõl Pereznyák Zol tán és
sza ká csai, pin cé rei gon dos kod tak. A gyors és
ud va ri as ki szol gá lás ból most sem volt hi ány. A
jó ze nét a Percsák ze ne kar szol gál tat ta. Apa és
fi ai már rég óta ze nél nek a va dász bá lon. A bá -
lon a tom bo la sem ma rad ha tott el. A sze ren -
csé sek ér té kes tár gya kat vi het tek ha za. A nye -
re mé nyek kö zött ter mé sze te sen volt va dá sza ti
le he tõ ség is.

A já ge rek kö zött ilyen kor is a va dá szat a té -
ma. Ki mit lá tott, mi kor volt kint az er dõn? Volt,
aki már lá tott idei kis vad ma la cot. A nyu lak
már ke re sik las san a va cok he lyet a ba ráz dá -
ban ki csi nye ik nek. A va dá szok már vár ják a ta -
vaszt, a sza lon kák ér ke zé sét. Nyu god tan bá -
loz ha tott min den ki, mert az eny he tél ked ve zett
a va dak nak.            Horváthné Pa dos Te réz

Far san gi
mu lat ság Sajtoskálon 
2020-ban is kö zö sen ûz te el a te let Sajtoskál

köz ség la kos sá ga. Feb ru ár 22-én meg telt a he lyi
mû ve lõ dé si ház idõ sek kel és fi a ta lok kal. Pá ran
még él tek a ha gyo má nyok kal, s volt, aki egy szar -
vú nak, El zá nak, bo hóc nak vagy bo szor kány nak
öl tö zött. A je len lé võk han gu la tá ról a Gyõ ri Nem ze ti
Szín ház két szí nész nõ je gon dos ko dott. A két hölgy
gyö nyö rû hang já val fo koz ta a jó ked vet. Sor ke rült
kö zös ének lés re és tán co lás ra is. A re mek pro duk -
ci ót kö vet te a kö zös va cso ra. Idén is ven dé gül lá -
tott min den kit Sajtoskál köz ség kép vi se lõ-tes tü le te
fi nom pör költ tel és sü te mé nyek kel. Mi u tán min den
részt ve võ kel lõ en jól la kott a fi nom sá gok kal, meg -
kez dõ dött a far san gi bál. Eb ben az év ben is
Zugonits Ar nold biz to sí tot ta a talp alá va lót. Haj na lig
tar tott a mu lat ság a mû ve lõ dé si ház ban. Gyer me -
kek, fel nõt tek és az idõ sebb la ko sok kö zö sen kö -
szön tek el a tél tõl.                         Ko vács Vi vi en

A 2019-ben le zaj lott hely ha tó sá gi vá lasz tás
után Szakony élé re új ve ze tõ ség ke rült. Csenár Má -
tyás pol gár mes ter (a má so dik for du ló ban ka pott
több sé gi sza va za tot) és a kép vi se lõ-tes tü let fõ fel -
ada tá nak te kin ti a te le pü lé sen élõk meg fe le lõ tá -
jé koz ta tá sát, a he lyi ek ké ré sé nek, épí tõ jel le gû kri -
ti ká já nak meg is me ré sét. En nek ér de ké ben 2020.
feb ru ár 9-én fa lu fó rum ra hív ták a szakonyiakat. 

A nagy lét szám ban meg je len te ket Csenár Má -
tyás kö szön töt te. Tá jé koz ta tót adott a már fo lya -
mat ban lé võ mun kák ról, pá lyá za tok ról. El mond ta,
hogy má jus vé gé ig a Fel sõ gyár utca–Répce híd
asz fal to zá sá ra, fel újí tá sá ra ke rül sor. A Ma gyar Fa lu
prog ram ke re tén be lül a hi va tal kül sõ ré sze ke rül
fel újí tás ra. A kö zös sé gi há zat is át ala kít ják. Az or vo -

si ren de lõ fel újí tá sa, be ren de zé sek, mû sze rek be -
szer zé se is meg tör té nik ok tó ber vé gig. 

A pol gár mes te ri tá jé koz ta tó ki tért a kö zös sé gi
élet fel len dí té sé re, bõ ví té sé re. Tá mo gat ja azt a ter -
vet, mely egye sü let meg ala ku lá sá ról szól. Kövesi
Gá bor kép vi se lõ kez de mé nye zé sé re az idei év ben
tri a no ni em lék osz lop ke rül fel ál lí tás ra. A ha gyo má -
nyos au gusz tus 20-i bú csú vis  sza ál lí tá sa is a ter vek
kö zött sze re pel. A hoz zá szó lá sok ban szó volt a köz -

le ke dé si mo rál ról. Azok ról a gyors haj tók ról, akik na -
pon ta sem mi be ve szik a köz le ke dé si sza bá lyo kat.
Az au tó busz já ra tok kal kap cso la to san is hang zot tak
el kri ti kák. A ke rék pár út fel fes té se ké rés ként me rült
fel. A lom ta la ní tás meg szer ve zé se kö zös igény,
akár kö zös sé gi ös  sze fo gás sal is jó len ne meg va ló -
sí ta ni. Töb ben je lez ték, hogy sok a meg szö kött ku -
tya, akik kó bo rol nak a fa lu ban. Pa nasz ér ke zett a
hét vé gi tûz gyúj tá sok mi att. A je len le võk kö zül töb -
ben is fel aján lot ták se gít sé gü ket, tá mo ga tá su kat
az ala ku ló ban lé võ egye sü let mun ká já hoz.

Az el hang zot tak ra Csenár Má tyás és Hor váth
Edi na jegy zõ nõ re a gált. El mond ták, hogy a kép vi -
se lõ-tes tü let fa lu be já rá son mé ri fel a te en dõ ket. A
ku tya tar tás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa már fo lya -

mat ban van. A tûz gyúj tás va sár nap ki vé te lé vel
min den nap le het sé ges, fi gye lem be vé ve a min -
den ko ri idõ já rá si vi szo nyo kat. Azok ban az ügyek -
ben, me lyek ben nem az ön kor mány zat in téz ke dik,
fel ve szik a kap cso la tot az il le té ke sek kel.

Csenár Má tyás meg kö szön te a tar tal mas
együtt gon dol ko dást, s ígé re tet tett ar ra, hogy ha -
ma ro san újabb fó ru mon be szél he tik meg a fa lu
dol ga it.                                                         Ada

Kö zö sen gon dol kod ni
Fa lu fó rum Szakonyban
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2020 ja nu ár já tól min den hó nap el sõ hét fõ dél után -
ján jó ke dé lyû tár sa ság üli kör be az asz ta lo kat a he lyi
Freedom Cafe kü lön ter mé ben. Szép ko rú ak nak vall ják
ma gu kat, me lyen az ide gen szem lé lõ na gyon el cso dál -
koz na, hi szen az egy be gyûl tek va la men  nyi en fi a ta los,
tett erõs em be rek, akik öröm mel ter vez ge tik kö zös prog -
ram ja i kat.

Kis fa lunk ban már kö zel két év ti ze de mû kö dik egy
nyug dí jas klub, mely nek te vé keny sé gé rõl már több íz -
ben is a leg na gyobb el is me rés hang ján szól tunk a
Répcevidék ha sáb ja in. A jó pél dán fel lel ke sed ve ala -
kí tot ták meg je len le gi 60-asa ink is az élet ko ruk nak és
el kép ze lé se ik nek meg fe le lõ kö zös sé gü ket, a Szép ko rú -
ak klub ját. Az alig há rom hó nap ja ala kult szer ve zet
már je len tõs, öröm te li ese mé nye ket mond hat ma gá é -

nak. Han gu la tos far san gi bált, ben sõ sé ges nõ na pi es -
tet, és egy nagy si ke rû or vo si elõ adást, dr. Für tös And -
rás há zi or vos nak kö szön he tõ en. A to váb bi ter vek kö zött
is el sõ sor ban kul tu rá lis, is me ret ter jesz tõ és sport prog ra -
mok sze re pel nek, mint pél dá ul a hús vé ti lo cso ló bál,
kü lön fé le ki rán du lá sok és ke rék pár tú rák. Emel lett he ti
két al ka lom mal egész ség vé dõ, ze nés test edzés is sze -
re pel ter ve ik ben. A klub nap ok ke re té ben lá to ga tást
tesz nek a he lyi mé hé szek nél, és be je lent kez nek más
kör nyék be li szer ve ze tek nél is. 

Sze re tet tel kö szönt jük kis fa lunk fris sen ala kult, lel ke -
se dés sel te li kö zös sé gét, aho vá öröm mel vár ják az
újabb je lent ke zõ ket, hogy egy re szé le sebb kör ben tel -
je nek el szép és szí nes tar ta lom mal a nyug dí jas évek.

Ma jor Iza bel la

Már a nyom dá ban van, s vár ha tó an
áp ri lis vé gén, má jus ele jén meg je le nik és
be mu ta tás ra ke rül het az Akik tol lat fog tak:
A Répce-vidék köl tõi c. an to ló gia má so -
dik, ja ví tott, bõ ví tett ki adá sa. 

Az el sõ ki adás ban elõ for du ló né hány
pon tat lan sá got ja ví tot tuk a meg újult
könyv ben. Po é tá ink nak le he tõ vé tet tük
egy-két vers le cse ré lé sét újabb ra, a több -
ség élt is e le he tõ ség gel. Az el múlt évek -
ben olyan köl tõk re is buk kan tunk, akik ide
is kö tõd nek, de az el sõ ki adás ban nem
sze re pel nek. A ti zen egy újon nan be ke rült

po é ta kö zül né gyen már nem él nek, de
em lé kü ket ver se ik köz re a dá sá val meg -
õriz zük. A még most is al ko tó há rom – je -
len tõs mun kás sá got fel mu ta tó – fér fi mel -
lett négy hölgy, köz tük két fi a tal köl te mé -
nyei, és egyi kük raj zai is be ke rül tek a bõ -
ví tett ki adás ba. Így a kö zel 400 ol da las
mû kö zel fe le tel je sen új lesz.

A könyv be mu ta tá sát a ma gyar köl té -
szet nap ja utá ni hét re ter vez tük, de a ko -
ro na ví rus okoz ta ve szély hely zet mi att re á -
li san má jus vé gén vagy jú ni us ele jén, az
ün ne pi könyv hé ten vár ha tó.                 sf

Mos ta ni ál lás sze rint nem csak a
far san got bú csúz tat tuk feb ru ár vé -
gén, de be lát ha tat lan ide ig min den -
fé le prog ra mot nél kü löz nünk kell. A
ha gyo má nyos disz nó ölé sek fel ele ve -
ní té sét tûz te ki cé lul a Tö meg sport
Klub, ami kor né hány éve úgy dön -
tött, hogy ez zel az ese mén  nyel szí ne -
sí ti a prog ram kí ná la tot. Már az el sõ
al ka lom mal is nagy si ke re volt a ren -
dez vény nek, hi szen saj nos fa lu he -
lyen sem gya ko ri, pe dig va la mi kor ez
hoz zá tar to zott a ma gyar tra dí ci ók -
hoz. Nagy szü le ink ide jé ben a disz nó -
vá gás sal biz to sí tot ta a csa lád az
egész éves hús-, és zsi ra dék kész le -
tét füs tölt hú sok, kol bá szok, te per tõ,
il let ve zsír for má já ban. Egy fan tasz ti -
ku san szép feb ru á ri szom ba ton ke rült
sor Zsirán a disz nó ölés re. A sport kör
tag jai se rény ked tek ko ra reg gel tõl, s
a te en dõk for ga tó könyv sze rû en kö -
vet ték egy mást, min den ki ki vet te ré -
szét a mun ká ból. Az tán a dél elõtt fo -

lya mán fel dol go zás ra ke rül tek a hú -
sok, ké szül tek a hur kák, kol bá szok,
sült a zsír, fõtt a ká posz ta, hogy az ér -
dek lõ dõk meg is kós tol has sák az el -
ké szült ét ke ket. Jöt tek is ebéd re a fa -
lu be li ek, és a kul túr ház ud va rán fel ál -
lí tott asz ta lok nál ül ve él vez ték az íze -

ket és a kel le mes idõt. Sze ren csé re
min den el fo gyott, s így re mél jük,
hogy jö võ re is lesz foly ta tás!

Az tán ki csit ké sõbb, a dél után fo -
lya mán a Zsirai Ének kar far san gi mû -
so rá val foly ta tó dott a nap prog ram -

ja. Szín pad ra lé pett az AB BA, a Boney
M, lát hat tuk és hall hat tuk a Santa
Maria part ra éré sét, ré sze sei le het -
tünk a Ré gi csi bé szek új ra ta lál ko zá -
sá nak és a Pa-dö-dõ is be ava tott
ben nün ket a Sza bó Já nos hoz fû zõ dõ
kap cso la tá ba. Jel mez be öl töz ve, sa -

ját ké szí té sû dísz let tel va -
rá zsol ták a mû sort még
fe led he tet le neb bé. Ez a
ma rok nyi, de an nál lel ke -
sebb kis csa pat – mely
azon ban a far san gi mû -
sor ra min dig egy ki csit ki -
e gé szül a vál lal ko zó ked -
vû fi a ta lok kal – éven te
meg ren de zi far san gi mû -
so rát, mel  lyel meg ör ven -

dez te ti a fa lu la kó it, s ez a far san gi
idõ szak ki emel ke dõ prog ram ja is. A
mû sor után a ven dé ge ket bü fé vel és
tom bo la sor so lás sal ma rasz tal ták. Kö -
szön jük, hogy idén is ré sze sei le het -
tünk az ének kar mû so rá nak!       NPK

Vér adás Nagygeresden

Te le pü lé sün kön feb ru ár 25-én le zaj lott az idei
év ben el sõ al ka lom mal szer ve zett vér adás. Az ese -
mény so rán 24 do nor nyúj tott se gí tõ ke zet a rá szo -
ru lók nak. Kö szö net il le ti õket az ön zet len sé gü kért!          

Né meth Lajosné

Szépkorúak klubja Egyházasfaluban

Stayer Martina

PARLOUR GAME

Úgy vannak a barátok,
Mint út és a zarándok,
Mint borhegynek a szõlõ,
Mint embernek a szülõ,
Mint földnek a termés,
Mint dobnak a pergés,
Mint tinta a tollnak,
Mint Föld a Holdnak,
Mint levél a fának,
Mint éjszakának árnyak...
Egymás nélkül nem állnak
Az örökké társak.
Ha egymásra várnak,
Akkor sem fáznak.

Akik tollat fogtak

Farsangbúcsúztató programok Zsirán
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Peresznye egy, a kõ szeg–lö või út mel lett
er dõ vel bo rí tott dom bok kö zöt ti völgy ben
fek võ, kö zel 640 la ko sú kis te le pü lés. A la -
kos ság túl nyo mó részt ma gyar, de hor vát
nem ze ti sé gû ek is él nek még a fa lu ban.
Saj nos a hor vá tok szá ma egy re ki sebb, és
saj ná la tos mó don a gyer me kek kö zött sin -
cse nek so kan, akik a hor vát nyel vet ta nul -
ják. Or bán Gyu lá val, a köz ség je len le gi
pol gár mes te ré vel be szél get tem a fa lu éle -
té rõl, hely ze té rõl.

– Há nya dik cik lu sa a je len le gi pol gár -
mes ter ként?

– Im má ron a má so dik cik lu so mat kezd tem
pol gár mes ter ként, de az el sõ cik lu som két pe ri ó -
dus sal ez elõtt volt, a köz tes idõ szak ban al pol gár -
mes ter ként te vé keny ked tem, nagy egyet ér tés -
ben és össz hang ban az ak ko ri pol gár mes ter rel.

– Mi lyen lát ni va ló kat ér de mes itt Önök -
nél meg te kin te ni?

– Peresznyén ta lál ha tó egy Szé che nyi -kas -
tély, mely rõl több ku ta tó és író is ki je len ti, hogy
va ló já ban so sem állt a Szé che nyi csa lád tu laj -
do ná ban. Töb ben Esterházy–Trauttmanns -
dorf–Berch told-kastélynak is ne ve zik. A kü lön bö -
zõ szak iro dal mak ban ta lál ha tó írá sok az el ne ve -
zé sé vel és tör té ne té vel kap cso lat ban el lent -
mon da nak egy más nak, így nincs egy meg bíz -
ha tó for rás sem, amely tel jes mér ték ben re á lis
in for má ci ót nyúj ta na ne künk; így mi csak kas -
tély nak hív juk. A kas tély hoz tar to zik egy park is,
mely az ön kor mány zat tu laj do ná ban van és he -
lyi leg vé dett te rü let. A kas tély par kot ma a Hu -
nya di Já nos ut ca két rész re oszt ja. A kas tély fe lé
esõ park rész volt ko ráb ban a dísz kert, az ut ca
túl ol da lán az an gol park ta lál ha tó, amely hez
egy mes ter sé ges tó is tar to zik, a ben ne lé võ kis
fél szi get tel, ahol a nyu ga ti pla tán egy pél dá nya
áll, mely kö rül be lül 250-300 éves le het. 2014-
ben a park te rü le tén ke rült át adás ra egy új
sport komp le xum, ját szó tér rel, sport pá lyá val, új
fitnesz esz kö zök kel.

Van egy ál lan dó ki ál lí tá sunk is, mely a Ma -
gyar or szá gi Hor vá tok Ke resz tény Gyûj te mé nye
ne vet vi se li. A gyûj te mény ben fel lel he tõ ek ér té -
kes fa fa ra gás ok, õsi fa ke resz tek, ara nyo zott fe -
szü le tek, ró zsa fü zé rek, ré gi fo tó grá fi ák, mu ze á lis
ér té kû iko nok, il let ve hor vát, ma gyar, la tin és né -
met nyel vû XVI., XVII., XVIII. szá za di írá sos do ku -
men tu mok, köny vek, ima köny vek. Ezek a tár gyi
em lé kek az em be rek min den na pi éle té hez kap -
cso lód nak, és üzen nek ar ról, hogy az itt élõ hor -
vá tok nak si ke rült meg õriz ni ük nem ze ti iden ti tá su -
kat, kul tu rá lis ér té ke i ket. A gyûj te ményt Dumovits

Ist ván gradistyei hor vát plé bá nos ado má nyoz ta
az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat nak, amely a
plé bá nos ko ráb bi csa lá di há zá ban ka pott he -
lyet köz sé günk ben. Plé bá nos úr év ti ze dek óta
vég zi Horvátzsidány, Ól mod, Peresznye és Und
köz sé gek lel ké szi szol gá la ta it. A gyûj te mény re -
mé nye ink sze rint idõ vel majd ide gen for gal mi je -
len tõ ség re is szert fog ten ni.

Ér de mes még meg te kin te ni a te le pü lés temp -
lo mát, a Szent Egyed-temp lo mot, mely kö zép ko ri
ere de tû, mû em lék épü let. El sõ em lí té se 1612-bõl
va ló, eb ben az év szá zad ban erõ dí tett ként ír ták
le. 1727-ben gróf Es ter házy Dá ni el épít tet te át ba -
rokk stí lus ban, 1832-ben gróf Es ter házy Fe renc
egé szí tet te ki ká pol ná val. A temp lom domb ol da -
lá ban, 1886-ban ké szí tett Szent há rom ság-szo bor

is lát ha tó. A temp lo mot ma szob rok kal dí szí tett
park és a ré gi temp lom kö rü li te me tõ bõl fenn ma -
radt sír kö vek ve szik kö rül.

– Mi lyen ha gyo mány õr zõ cso por tok,
egye sü le tek mû köd nek?

– Sze ren csé re akad nak még olya nok, akik
õr zik a hor vát ha gyo má nyo kat. Ilyen egye sü let
a Zviranjak (ma gya rul For rás) Hor vát Ha gyo -
mány õr zõ és Fa lu szé pí tõ Egye sü let, me lyet az
1990-es évek kö ze pén hoz tak lét re, ak kor még
ki mon dot tan kul tu rá lis egye sü let cél já ból, il let ve
cso por tok ko or di ná lá sá ra, kép vi se le té re. A név -
adó a peresznyei szár ma zá sú, horvátzsidányi ta -
ní tó, nép mû ve lõ, Brigovich La jos, aki fel is mer ve
az is ko la vis  sza te le pí té sé bõl adó dó le he tõ sé ge -
ket, meg ala pí tot ta az egye sü le tet. A Zviranjak
sok tag nak ör vend het, ami nagy szó egy ek ko -
ra te le pü lé sen. Ez a cso port ösz tön zi a fa lu la kos -
sá gát, a köz sé get érin tõ tár sa dal mi, gaz da sá gi,
va la mint kul tu rá lis fel ada tok ban va ló ak tív rész -
vé tel re, a hor vát iden ti tás tu dat erõ sí té sé re.

Mû kö dik ná lunk egy Ön kén tes Tûz ol tó Egye -
sü let (mely nek pa rancs no ka én va gyok). Im má -
ron meg fe le lõ au tó val, fel sze re lés sel ki vá ló an
be tu dunk avat koz ni min den hely zet ben. Mi, tûz -
ol tók nem csak az tûz ol tás ban, élet men tés ben,
ha nem a ha gyo má nyok õr zé sé ben, a köz ség
éle té ben is nagy sze re pet ját szunk. Le gyen szó

bár mi lyen se gít ség nyúj tás ról, mi ott va gyunk. Ez
az egye sü let is pró bál mi nél több ren dez vényt
szer vez ni, és mi nél több he lyen helyt áll ni.

Két ének ka runk van, az egyik a Zviranjak Kul -
tu rá lis Egye sü let ke re te in be lül mû kö dik, a má sik
pe dig a Szent Egyed kó rus az Egy ház köz sé gen
be lül. Saj nos ke vés után pót lás ke rül be a kó ru -
sok ba – mely tény be tud ha tó an nak, hogy egy -
re ke ve seb ben be szél nek hor vá tul –, de igye -
kez nek így is a le he tõ leg to vább fenn ma rad ni, a
le he tõ leg több al ka lom mal meg mu tat ni ma gu -
kat, és meg õriz ni ezt a faj ta ha gyo mányt.

– Mi lyen he lyi szo ká sa ik, ha gyo má nya ik
van nak Peresznyének?

– A Zviranjak min den év ben meg szer ve zi a
csa lá di na pot, il let ve a ta valy már ne gye dik al -

ka lom mal meg ren de zés re ke rü lõ
Lepély és „Renovica” fesz ti vált. Ez
az ese mény a sós és édes le pé -
nyek rõl, va la mint a fõtt mar ha hús -
sal tá lalt zsöm le már tás ról szól,
amely a tér ség hor vát és né met
nem ze ti sé gû la kó i nak íny csik lan dó
kul tu rá lis örök sé ge. A ren dez vé -
nyen a kör nye zõ te le pü lé sek hor -
vát ki sebb sé gû la ko sai is részt vesz -
nek, és egy re na gyobb lá to ga tó -

szá mot ered mé nyez, így mond hat juk, hogy lát -
szik a ha gyo mány õr zés ha tá sa.

Né pi ha gyo mány ként em lít he tõ a köz ség -
ben a sás ka já rás. On nan ered a ha gyo mány,
hogy va la mi kor ré gen a sás kák el lep ték a kör -
nyé ket, és pil la na to kon be lül el pusz tí tot tak min -
den ter mést. En nek tisz te le té re min den nap dél -
után há rom óra kor meg kon dul a ha rang a
temp lom ban.

Em lí tés re mél tó még a hús vé ti kereplés. Mi -
kor nagy csü tör tök es te, a szer tar tá son „a ha ran -
gok Ró má ba men nek”, a gye re kek ke rep lõ ik kel
vé gig vo nul nak a fa lun, és hor vá tul ki a bál ják,
hogy ép pen hány óra van. A ha ran gok csak
nagy szom ba ton szó lal nak meg is mét, a szer tar -
tás ra hí vo ga tás ezek ben a na pok ban
kerepléssel tör té nik, és a gye re kek ez zel hív ják
fel a la ko sok fi gyel mét, hogy be sze dik a já ran -
dó sá got.

Je len van Peresznyén még a far san gi és szü -
re ti fel vo nu lás, me lyet a tûz ol tók szer vez nek. Ez a
ha gyo mány új ra vis  sza tért, és nagy örö münk re
egy re na gyobb szám ban vesz nek részt a la ko -
sok. A fel vo nu lás után a részt ve võk meg ven dé -
ge lé se tör té nik.

A cikk folytatása
a következõ lapszámban

Igler Patrícia

Így élnek a peresznyeiek… I. rész

Már ci us 15-e Sajtoskálon

2020. már ci us 15-én, va sár nap ket tõ óra kor Sajtoskál köz ség la kos -
sá ga kö zö sen ün ne pel te az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc
172. év for du ló ját. 

A köz ség ut cái nem ze ti szí nek be bo rul tak, hi szen min den ház ra ki ke rült
a ma gyar zász ló. A hõ si em lék mû nél az ün nep ség a Him nusz kö zös el ének -
lé sé vel vet te kez de tét. Ez után Balogné Si mon Eri ka, a Felsõbüki Nagy Pál Ál -
ta lá nos Is ko la igaz ga tó he lyet tes é nek ün ne pi be szé de kö vet ke zett, mely -

ben a for ra da lom nõi sze rep lõ i nek fon tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met ne -
gyed ma gá val. Szendrey Jú lia, Kos suth Zsu zsan na, Lebstück Má ria ne ve is
el hang zott a be széd so rán, hogy mi lyen tet te ket vit tek vég be, és hogy pró -
bál ták se gí te ni fér je i ket, gyer me ke i ket a sza bad ság harc so rán. Balogné Si -
mon Eri ka az aláb bi Kos suth Zsu zsan na idé zet tel idé zet tel zár ta be szé dét:
„Egy le gyen ben nünk az aka rat, fel is mer ni a szen ve dést és csil la pí ta ni azt.”
Ezt a sajtoskáli if jak kö vet ték, akik ver sek kel tisz te leg tek a ha za hõ sei elõtt.
A meg em lé ke zés vé gén Sajtoskál ös  szes pol gá ra ne vé ben a kép vi se lõ-tes -
tü let tag jai, va la mint a he lyi fi a ta lok ko szo rút he lyez tek el az em lék mû elõtt.
Az ün nep ség a Szó zat kö zös el ének lé sé vel zá rult. Ko vács Vi vi en




